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TEХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПРЕДМЕР РАДОВА:

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ СТАЗЕ ЗА ИНВАЛИДНА ЛИЦА И ЗАМЕНИ
УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ У ГИМНАЗИЈИ „9.МАЈ“ У НИШУ
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Oпис радова
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БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ
Разбијање подлоге од ливеног тераца улазног дела –
подест степеништа и рампе за хендикепирана лица од
бетона, утовар порушеног материјала у камион и одвоз
на депонију. Разбијену површину очистити и бетонирати
армираним бетоном МБ20 у оплати.
Обрачун по м3 у свему по опису
Демонтажа оштећених елемената степенишног крака
улазног дела објекта од клесаног природног камена,
чишћење – отклањање старог везивног средства.
Извршити наношење новог везивног средства типа SIKA
или слично, поновна уградња елемената са завршним
фуговањем. Димензија елемента 0,15х0,30х1,30.
Обрачун по комаду у свему по опису
Набавка, транспорт, постављање и везивање арматурне
мреже МА 500/560 на бетонску подлогу.
Обрачун по кг уграђене арматуре у свему по опису
Набавка, транспорт и уградња противклизне гуме на делу
улазних рампи за хендикепирана лица. Гуму залепити
везивним средством типа SIKA или слично у свему по
упутству произвођача. Врста, дебљина и изглед
противклизне гуме у свему по затеченој.
Обрачун по м2 уграђене гуме
Брушење и репарација старог тераца. Брушење вршити
алатима и машинама које имају сопствени резервоар за
воду тако да се стварање прашине елиминише. Чишћење
и заштиту површине вршити силиконским или средствима
која су састављена на бази воска.
Обрачун по м2 изведене позиције.
Набавка, израда и уградња рукохвата за инвалидна лица
од челичних цевастих профила са свим пратећим
елементима (стубићи, косници) у свему према затеченом.
Након израде и уградње извршити заштиту и офарбати
све уграђене елементе.Обрачун по м'
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СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Демонтажа дрвених унутрашњих врата заједно са
штоком. Демонтирана врата одвести на место где одреди
корисник објекта.
Обрачун по комаду
160/220
120/225
90/205
101/230
Израда, транспорт и монтажа унутрашњих и спољашњих
врата. Позиција се састоји из оквира и крила врата.
Конструкција је од вучених елоксираних алуминијумских
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профила пресвучен ПВЦ фолијом, по квалитету у складу
са државним стандардима, одговарајућег квалитета.
Уградњу извести сувим поступком преко слепог штока од
алуминијемских кутија које се фиксирају типловањем по
ободу. Дихтовање преграде са грађевинским елементима
опшити алуминијумским лајснама. Крило врата се отвара
око вертикалне осе преко одговарајућих шарки. Врата су
снабдевена механизмом за отварање. Комплетан оков,
прибор и дихтунг профили су из стандардне производње.
Пуни делови крила су од тврде изолационе плоче Д=20
мм, обострано обложене, а застакљене делове урадити
термопан пакетом стакла 4+15+4 са међупростором
испоњеним аргоном. У цену урачунати обраду око
новопостављених врата продужним малтером и бојење у
затеченом тону. У цену позиције обухватити обраду
шпалетни од затеченог материјала.
Напомена: Пре израде ове позиције обавезно проверити
мере. Обрачун по комаду
160/220
120/225
90/205
101/230
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СТОЛАРСКИ РАДОВИ
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ПДВ ___%
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ
НАПОМЕНА:

1.
Јединичном ценом за сваку позицију радова, предвиђено овим предмером и предрачуном радова,
треба обухватити:
- потпуно довршење свих радова са свим операцијама, предрадњама и транспортом.
- сав материјал, рад, средства за рад и алат, складиштење материјала, амортизација, као и сви
остали
трошкови који терете градњу.
- сви припремни и припремно-завршни радови и обележавања.
- чишћење, одвоз шута и стално одржавање градилишта за све време санације објекта.
2.
Пре давања понуде, обавезно проверити мере на лицу места и евентуалне примедбе доставити у
писаној форми уколико исте постоје. Накнадне примедбе неће се уважавати.
НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да Предмер радова попуни читко, оловком која не може бити графитна, да јединичне цене
упише посебно за сваку позицију у наставку реда у коме су наведене јединице мере, као и њихов производ на месту
предвиђеним за то (колона бр. 6). Уколико не постоје цене за поједине позиције, ОБАВЕЗНО ставити нулу или црту.
Јединичном ценом, за сваку позицију радова предвиђену овим предмером и предрачуном, треба обухватити:
- потпуно довршење свих радова са свим операцијама, предрадњама и транспортом;
-сав материјал, рад, средстава за рад и алат, складиштење материјала, амортизација као и сви остали трошкови који терете
градњу; - све помоћне скеле (радне, транспортне) са монтажом и демонтажом; и - чишћење, одвоз шута и стално одржавање
градилишта за све време санације објекта.

